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Nordea Livförsäkring Finland Ab  
Utredning av den kundbonus som tilldelats försäkringstagarnas sparkapital år 2012  
 
 
Tilläggsförmånernas skälighetsprincip 
 
Nordea Livförsäkring Finland Ab (”bolaget) följer nedanstående skälighetsprincipen och mål i bevil-
jandet av tilläggsförmåner i sina livförsäkringar.  
 
Enligt 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska den s.k. skälighetsprincipen tillämpas inom 
livförsäkring på sådana försäkringar som enligt försäkringsavtalet har rätt till eventuella extra för-
måner på grundval av överskott som dessa försäkringar har avkastat. Principen förutsätter att när be-
slut fattas om beviljandet av extra förmåner för dessa försäkringar, ska man i skälig omfattning be-
akta både det totala beloppet av de extra förmåner som beviljas för dessa försäkringar och, i fråga om 
fördelningen av dessa förmåner, beloppet och uppkomsten av överskottet på dessa försäkringar. De 
extra förmånerna får inte äventyra möjligheterna att uppfylla de solvenskrav som ställs på bolaget 
eller beständigheten av de extra förmånernas nivå. 
 
Bolaget har fastställt sina mål avseende skälighetsprincipen enligt följande. För det första strävar bo-
laget på lång sikt varje år till en gottgörelsenivå mellan försäkringar som innehåller sparmedel och 
som täcks av skälighetsprincipen som motsvarar räntan på tyska statens 10-åriga statslån i en normal 
marknadssituation.  
 
För riskförsäkringarnas del tillämpas skälighetsprincipen beträffande skyddet för dödsfall i form av 
höjda ersättningsbelopp eller sänkningar av avgifter.  
 
För det andra strävar bolaget efter att på lång sikt uppfylla avkastningskravet på det riskkapital som 
tillhör bolagets ägare. 
 
Även försäkringsperioden och rätten att lyfta medlen före utgången av försäkringsperioden (åter-
köpsrätten) påverkar rätten att få en andel av eventuella extra förmåner. Till exempel pensionsförsäk-
ringar med lång försäkringsperiod och begränsad återköpsrätt har i princip rätt till en större andel av 
eventuellt beviljade extra förmåner.  

Bolaget strävar även efter kontinuitet för de beviljade extra förmånerna genom att ha som mål att ni-
vån på de extra förmånerna inte nämnvärt ändras från år till år, inte mer än bolagets solvens och det 
allmänna marknadsläget förutsätter.  
 
Bolaget följer årligen med hur de ovan presenterade målsättningarna uppfylls. 
 
Skälighetsprincipen tillämpas inte på försäkringens fondanknutna andel. 
 
De ovan presenterade målsättningarna avseende extra förmåner är inte bindande och de utgör inte 
heller en del av försäkringsavtalet mellan bolaget och försäkringstagaren. 
 
Målsättningarna avseende de extra förmånerna är i kraft tillsvidare, och bolaget förbehåller rätten att 
ändra dessa målsättningar i förhållande till alla livförsäkringar som det beviljat. Försäkringstagaren 
meddelas inte separat om en eventuell förändring av målsättningarna avseende extra förmåner. 
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